
TIR AMB ARC

❖ Elia ha pogut amb tot, i només
cedeix davant la medallista d'or,
Zhang Mengyao. El 6 d’octubre
2018 iniciaven els Jocs Olímpics
de La Joventut a Buenos Aires
amb una bonica cerimònia d’ober-
tura. En tir amb arc, l’expedició
espanyola era representada pels
atletes Elia Canales i José Manuel
Solera, que de l’11 al 17 d’octubre
han lluitat per les medalles olím-
piques, tant en individual i per pa-
relles mixtes.

Durant la fase classificatòria
del 12 d’octubre, la catalana es va
desmarcar i es posicionava en 11a
posició i 645 punts, portant-la a
disputar, el següent dilluns, les
eliminatòries individuals. La cata-
lana va superar amb èxit la 1a fa-
se de les eliminatòries, vencent
amb un 6-2 a l’australiana Laura
Paeglis. Durant el quadre final de
la competició femenina, Elia es va
mostrar imparable. A vuitens de
la final va derrotar l'alemanya
Reisenweber 6:2, i també ho va

Elia Canales guanya la plata als Jocs Olímpics
de la Joventut
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fer amb majestuositat contra l'a-
mericana Gnoriega a quarts de la
final, amb un brillant resultat de
7:3. 

A semifinals, contra la mexica-
na Valentina Vázquez, tot i havent
de remuntar per doble partida, en
un darrer set espectacular (29:28)

la catalana es va colar en la final,
amb una victòria 6:4 espectacular.

Al  f inal ,  Zhang Mengyao va
arravatar-li l’or.

www.ufec.cat

BOWLING TENPIN

❖ Ja estan en marxa les sèries de
classificació del setè Torneig Xtre-
me Bowling Club. 

Les instal·lacions de Baix Bo-
wling de Sant Vicenç dels Horts,
acolliran la competició del 16 al 21
d’octubre.

Està prevista la participació de
50 esportistes d’11 cubs catalans,

tots ells lluitaran per aconseguir
una plaça per la final de diumen-
ge. La competició  està organitza-
da per l’Xtreme Bowling Club,
amb el patrocini de PROPANSA i
Germán Hernández Bello (Catala-
na de Occidente) i la  col•laboració
de la Federació Catalana de Bitlles
i Bowling.

7è Torneig Xtreme Bowling Club

FOTOSUB APNEA

❖ La debutant Margot Bosch ha fet
un any superlatiu. Ha assolit el cam-
pionat de Catalunya debutant i el na-
cional femení.

A més, la catalana del club SKA-
PHOS va fer la millor foto del cam-
pionat estatal absolut 2018, aconse-
guint el premi a la millor foto coefi-
cient 1,5.

El català Xavi Salvador, també
del club SKAPHOS, s’ha proclamat
subcampió del campionat masculí
absolut.

Per autonomies, l’equip format

per Xavi Salvador i Òscar Sagué, del
club APS, Catalunya obté la medalla
de plata. Balears es va fer amb l’or i
Galícia el bronze.

El campionat d’Espanya de foto-
sub apnea 2018 s’ha disputat a Sant
Antoni de Portmany (Eivissa) i els lo-
cals han dominat el present campio-
nat en assolir la medalla d’or i bron-
ze, amb en Juan Sans i Juan Cardona,
respectivament. A més de la medalla
de plata de Maria Arcos en la classifi-
cació femenina. La medalla de bron-
ze femení va ser per Cristina Varela.

Catalunya, or i plata a l’estatal

UFECTV
Reportatges ja
disponibles
• El campionat de Catalunya
per equips de tennis platja.
• El campionat de Catalunya
de raid d’hípica.
• El campionat de Catalunya
clubs de dards.

BREU

CONVOCATÒRIA

FEDERACIÓ CATALANA
DE MOTONÀUTICA

ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA

Per disposició estatutària, el Pre-
sident es complau a convocar-vos
a la reunió de l’Assemblea Gene-
ral Extraordinària, segons el se-
güent ordre del dia: 

1r. Estudi i aprovació, si s’escau,
de la quota de les llicències per a
l’any 2019.

2n. Commemoració del 50 ani-
versari de la Federació. 

L’Assemblea General Extraordinà-
ria de la Federació Catalana de
Motonàutica tindrà lloc a la seu
de la Federació, Av. Madrid, 63-
73, Bxs 8, 08028 Barcelona, a les
19:00 hores en primera convoca-
tòria i a les 19:30 hores en sego-
na, del dia 19 de novembre de
2018.

Yolanda Iglesia
Secretària 

Barcelona, 18 d’octubre de 2018


